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A - közmeghallgatással együtt - közel három óra hosszúságú ülés nyílt részén 16 

kiküldött (a zártan szociális ügyben benyújtott fellebbezés) előterjesztés 

szerepelt napirenden. Egy önkormányzati-képviselő sürgősségi indítvánnyal 

kérte az előző heti rendkívüli ülésen már tárgyalt, egy ingatlan övezeti 

besorolásának megváltoztatására irányuló javaslat újratárgyalását, amelyet a 

képviselő-testület napirendre vett. 

 

Az ülés munkatervben tervezett első két témája tájékoztató volt a város 

munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről, illetve a Magyar 

Vöröskereszt területi vezetőségének munkájáról. Ezeket vita nélkül tudomásul 

vették a képviselők. Két önkormányzati rendelet módosítása következett. Az 

egyik az állattartást szabályozó, amelyet törvényi kötelezettség miatt 

valamennyi önkormányzatnak hatályon kívül kell helyeznie, nálunk azonban a 

javaslat nem kapta meg a képviselők többségének szavazatát. A másikat viszont 

elfogadták, amellyel a testület méltányossági lehetőséget teremtett magának az  

első lakáshoz jutók támogatásához. 2011. év elején képviselő-testületünk 

szándékát fejezte ki a város déli-délnyugati részére vonatkozó szociális város-

rehabilitációs pályázat benyújtására. Ám a nemrég megjelent kiírás  a korábban 

érvényesnél sokkal rosszabb feltételeket hozott (kisebb támogatási összeg és  

akcióterületi lehetőség), amely alapján nyerési esélyes pályázat nem készíthető 

el, így a képviselők most úgy döntöttek, hogy nem kívánnak pályázatot 

benyújtani (4. napirendi pont). 

 

Az 5-8., valamint a 10. napirendi pontban a testület tulajdonosi hozzájárulásokat 

adott (pályázathoz, illetve intézményi beruházáshoz) intézményi működési 

dokumentumokat módosított, az iskolafogászat további működésének formájáról 

döntött, egyes oktatási hatásköreit szakbizottságára ruházta át. Az állami 

átalakításokkal kapcsolatban három előterjesztés szerepelt. A 9. napirendi 



pontban - az általános és középiskolák állami fenntartásba kerülésével 

összefüggésben - képviselőink úgy határoztak, hogy az oktatási épületek 

önkormányzat általi működtetésére - 2013. január 1-el - létre kívánják hozni 

költségvetési szervként a "Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ"-ot, 

vezetőjének kiválasztására pályázatot írtak ki. 

A 12. napirendi pont a.) részében a hajdúszoboszlói járási hivatal kialakításához 

a megyei kormánymegbízottal tervezett megállapodás szerepelt terítéken, amely  

szavazategyenlőség miatt nem lett elfogadva. Elfogadták viszont a b.) pont 

szerintit, amellyel a polgármesteri hivatal létszámát 6 fővel csökkentették. 11. 

témaként képviselőink nem járultak hozzá ahhoz, hogy egy cég a Tokay-Libagát 

utca közötti un. "Soproni-temető" területét megvásárolja, az általa felajánlott 

12,5 millió forint vételárért. 

A 12. pontot követően lett újratárgyalva a képviselői sürgősségi indítvány, 

amely most megkapta a minősített többséget, tehát a Böszörményi úti 0585 

helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolását módosították. 

13-14. sorszámmal egyrészt a LEADER-akciócsoport munkaszervezetének idei 

működési költség-részét előlegezték meg, másrészt módosították a víziközmű-

társulási megállapodást. Az utolsó két napirend tájékoztatók (játszóterek 

ellenőrzéséről, illetve két ülés közötti eseményekről) tudomásul vételét 

eredményezte. 

 

Az előterjesztések - majd elkészülte után- az ülés jegyzőkönyve is - 

megtekinthetők a www.hajduszoboszlo.eu portál "Közigazgatás/Képviselő-

testületi ülések" részében. 
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